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1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het Transitieplan organisatie; 
2. De 9^ begrotingswijziging 2012 vast te stellen, inhoudende het onttrekken 

van € 0,7 min. aan de reserve Personele frictiekosten en toe te voegen 
aan de begroting 2012 voor de uitvoering van het transitieplan organisa
tie ontwikkeling voor de jaarschijf 2012. 

2. Inleiding 

In het Coalitieakkoord is een bedrag van € 2,3 min. opgenomen voor de uitvoe
ring van het transitieplan voor de organisatie. Voor dit doel is in de Programma
begroting 2012 een bedrag van € 1,7 min. toegevoegd aan de reserve Personele 
frictiekosten. Het was onze bedoeling om het ongedekte restantbedrag van € 0,6 
min. (2,3 - 1,7) via de Najaarsnota 2011 toe te voegen aan de reserve Personele 
frictiekosten zodat in totaliteit het beoogde bedrag van € 2,3 min. beschikbaar 
zou komen. Dit voorstel werd door Provinciale Staten aangehouden tot de behan
deling van de jaarrekening 2011, in afwachting van een plan voor deze transitie. 
Met de bijgaande nota wordt daarin voorzien. 

De beoogde aanvulling van de reserve Personele frictiekosten is opgenomen in 
het Statenvoorstel bij de jaarrekening, doe. nr 1301052. Door ook zoveel moge
lijk reguliere HRM-budgetten in te zetten voor de uitvoering van dit plan, wordt 
het haalbaar geacht om de totale kosten voor de transitie te verlagen van € 2,3 
min. tot € 2,1 min. Daarom wordt in het Statenvoorstel bij de Jaarrekening 2011 
niet de beoogde € 0,6 min., maar € 0,4 min. (2,1 - 1,7) toegevoegd aan de reser
ve Personele frictiekosten. 
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3. Beoogd effect 

Realisatie van een transitie van de organisatie, die nodig is voor de uitvoering van 
de ambities uit het Coalitieakkoord. 

4. Argumenten 

1. Hiermee wordt voldaan aan een verzoek van Provinciale Staten 
Bij de behandeling van de Najaarsnota in oktober 2011 hebben Provinciale 
Staten Gedeputeerde Staten opgedragen een plan voor de transitie te over
leggen, als voorwaarde voor de toekenning van additionele middelen. 

2. Door deze middelen toe te voegen aan de begroting kunnen ze worden in
gezet. 

Met de gevraagde € 0,7 min., eenderde deel van het totaal geraamde extra 
bedrag van € 2,1 min., kunnen de voor 2012 geplande activiteiten worden 
uitgevoerd. 

5. Kanttekeningen 

geen 

6. Vervolgproces 
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Het transitieplan zal programmatisch worden uitgevoerd nadat Provinciale Staten de benodigde 
financiële middelen hebben toegekend. Jaarlijks zal via de reguliere P&C cyclus aan uw Staten 
verantwoording worden afgelegd over de realisatie van de transitieopgave. 

7. Advies uit de Opinieronde 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 april 2012, nummer 1307157. 

BESLUITEN: 
1. Kennis te nemen van het Transitieplan organisatie; 
2. De 9® begrotingswijziging 2012 vast te stellen, inhoudende het onttrekken van € 0,7 min. aan 

de reserve Personele frictiekosten en toe te voegen aan de begroting 2012 voor de uitvoe
ring van het transitieplan organisatie ontwikkeling voor de jaarschijf 2012. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 9 mei 2012. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 
Transitieplan Provincie Flevoland, doe. nr. 1306904 
9^ begrotingswijziging, doe. nr PS12/09 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 april 2012, nummer 1307157. 

BESLUITEN: 

1. kennis te nemen van het Transitieplan organisatie; 
2. de 9̂  begrotingswijziging 2012 vast te stellen, inhoudende het onttrekken van € 0,7 

min. aan de reserve Personele frictiekosten en toe te voegen aan de begroting 2012 
voor de uitvoering van het transitieplan organisatie ontwikkeling voor de jaarschijf 
2012. 

Aldus besloten in de openbarg 

Rriffier, 

èring van Provincial^Staten van 9 mei 2012. 

voorzitter. 
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Bijlage 

Dienstjaar 2012 Begratingswijzigingen exploitatie FS12/09 

Provinciale Staten van Flevoland besluiten de begroting als volgt te wijzigen: 

Datum: 30-3-12 

Mutaties begrotingsthema's 
L= Lasten 
B = Baten 

Thema 
Onderdeel Omschrijving 

L 
B 

Prim, 
begroting 

Oude 
raming 

Mutatie 
2012 

Nieuwe 
raming 

Doorwerking t.o.v. 2012 
2013 2014 2015 

6 Bestuur 

|N641012 |Nog te verdelen apparaatskosten K 1 -| 260.0001 700.0Ü0| 960.000| -1 -1 
6.4 Onvoorzien en stelposten L -82.729 -729.198 700.000 -29.198 - -
|N651112 |personelefrictiekosten l« 1 -261.855| -261.855| -700.0001 -961.855| -| -| -| 
6.5 Reserves B -18.079.689 -20.998.276 -700.000 -21.698.276 - -

Totaal 6 Bestuur -103.808.614 -107.373,670 - -107.373.670 - -

Saldo van lasten en baten 103.999 -2.063.951 - -2.063.951 - -

Aldus besloten in de vergadering van 

de gr i f f ier , ^ ^ d ^ v p d ^ i t t e / 

in enkelwoud ter kennis neming gezonden aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

RUIMTE VOOR FLEVOLAND - TRANSITIEPLAN ORGANISATIE 

1. Waarom een transitie? 

De bestuurlijke ambitie 

Onder de titel 'Flevoland, zelfstandig en uniek' liebben wij onze doelen voor de komende jaren 
verwoord in een ambitieus programma. Ambitieus, omdat dit programma aangeeft tioe onze 
bestuurslaag maximaal bijdraagt aan de ontwikkeling van Flevoland terwijl de druk op de 
financiën toeneemt. Ingrijpende beleidskeuzen zijn wij dan ook niet uit de weg gegaan. Wij 
kiezen voor een scherpe afbakening van het provinciale takenpakket (ruimte, economie en 
bereikbaarheid en bovenlokale cultuur), een duidelijke positie van de provincie (toegevoegde 
waarde) en een zelfbewuste, krachtige en op samenwerking gerichte bestuursstijl (vitale 
coalities). 

Ons beleid moet tot concrete, zichtbare resultaten leiden. Deze resultaten kunnen we niet 
alleen bereiken, we zullen sterker dan voorheen de samenwerking zoeken met andere publieke 
en private partijen. Als we erin slagen menskracht en middelen zodanig in te zetten dat één 
plus één drie wordt, dan krijgen we die dingen voor elkaar waar de Flevolandse samenleving 
om vraagt. Samen met het Rijk, de gemeenten, het waterschap, onderwijs- en 
kennisinstellingen, organisaties en het bedrijfsleven gaan we 'vitale coalities' vormen die 
woorden omzetten in daden. 

In 2015 heeft Flevoland, de jongste provincie van Nederland, zich nog verder ontwikkeld tot een 
moderne en duurzame samenleving, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De provincie 
is erkend als een onafhankelijke en zelfstandige overheid, met een duidelijk rol en taken, die haar 
doelen bereikt in actieve samenwerking met haar partners. 

Onze ambtelijke organisatie moet zo functioneren, dat zij flexibel kan blijven inspelen op wat 
er in de toekomst gaat gebeuren. Deze ontwikkeling raakt de gehele organisatie, beleid, 
ondersteuning en uitvoering, medewerkers en leidinggevenden. Er zijn nu al ontwikkelingen 
gaande die van grote betekenis en invloed zullen zijn op de organisatie, zoals de oprichting van 
de Regionale Uitvoeringsdienst, de mogelijke samenwerking tussen de provincie Noord Holland, 
Utrecht en Flevoland ten aanzien van de ondersteunende functies en de decentralisatie van de 
jeugdzorg en deze ontwikkelingen zullen niet de laatste zijn. Van de ambtelijke organisatie zal 
een continue doorontwikkeling, veerkracht en flexibiliteit gevraagd om ook in de toekomst het 
vereiste professionaliteitniveau te kunnen bieden. 

De uitdaging voor de organisatie 

De organisatie van de provincie Flevoland staat voor een ambitieuze opdracht: met minder 
middelen en mensen de slagvaardigheid van de provincie versterken. Dat is in de kern de 
uitdaging waar de organisatie voor staat. 

Deze uitdaging vraagt om creativiteit en vitaliteit, om het zoeken naar nieuwe kansen. We 
moeten heel kritisch zijn op de toegevoegde waarde van onze werkzaamheden, buiten 
bestaande kaders durven denken en nieuwe samenwerkingsvormen aangaan. We moeten trends 
herkennen en het lef hebben daarop in te spelen. Deze ontwikkeling is ook een cultuur opgave, 
het raakt aan de manier waarop we denken en doen. 
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We moeten in meerdere opzichten ombuigen en veranderen, er is een omslag in denken en 
handelen nodig die we niet van de ene op de andere dag kunnen bereiken. Tegelijkertijd zit er 
veel druk op dit proces en is er weinig ti jd om de omslag te realiseren. Het 
Collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 (CUP) spreekt dan ook van een transitie die we in de 
jaren 2012 tot 2015 zullen dooriopen. In het CUP is wat we willen bereiken met de transitie als 
volgt verwoord: 'een efficiënte en op samenwerking gerichte ambtelijke organisatie'. 

De met de transitie beoogde organisatieontwikkeling naar het toekomstig profiel ligt in de lijn 
van een ontwikkeling die al in gang was gezet, maar een extra impuls behoeft. Dit 
transitieplan sluit daarom aan op al lopende initiatieven in de organisatie, zoals 
'Flevoland in Control', risicomanagement, de ontwikkeling van de kwaliteit van de interne 
beheersing, het versterken van de procesoriëntatie en het uitplaatsen van de afdeling 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) naar de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi
en Vechtstreek. 

De uitgangspositie voor deze transitie is goed: de organisatie is financieel gezond, de cultuur is 
positief -ook ten aanzien van de voorgestane ontwikkeling- en er is veel kwaliteit aanwezig in 
de ambtelijke organisatie. 

Het toekomstig profiel van onze organisatie 
De transitie moet leiden tot een nieuw profiel van onze ambtelijke organisatie, dat past bij de 
bestuurlijke ambitie: iedereen is zich bewust van de gewijzigde rol van de provincie en de 
veranderingen op beleidsterreinen. De nadruk ligt op economie en bereikbaarheid, ruimte en 
bovenlokale cultuur. In 2015 werken we intensief samen met andere overheden, onderwijs- en 
kennisinstellingen en bedrijven en boeken we samen resultaten. We hebben in deze 
samenwerkingsverbanden de rol van verbinder en regisseur. 

Om de werkzaamheden van de beleidsafdelingen zo goed mogelijk te faciliteren, staat onze 
bedrijfsvoering als een huis. Een degelijk huis, maar geen villa. 'Lean and mean' is het 
uitgangspunt; kwaliteit en toegevoegde waarde staan centraal, met eenvoudige en sobere 
producten. De uitvoering vindt efficiënt en gebruiksvriendelijk plaats. We zijn een betrouwbare 
partner; we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 

We zijn een aantrekkelijke werkgever, bieden onze medewerkers uitdagend werk en een 
gevarieerd arbeidsvoorwaardenpakket. De managementstijl is open en direct en het 
management geeft betrouwbaar en doeltreffend sturing aan onze organisatie. De in onze 
organisatie aanwezige kennis en vaardigheden koesteren, ontwikkelen en versterken wij. We 
streven er niet naar alle kennis zelf in huis te hebben, maar weten welke kennis nodig is en 
waar we die kunnen halen. Samenwerken zit in onze genen, we denken en handelen niet in 
hokjes en zorgen voor continuïteit. 

In 2015 hebben we een professionele organisatie, waar mensen werken die weten hoe 
taakopvatting en aanpak bijdragen aan het realiseren van wat het provinciaal bestuur voor 
ogen staat, ledereen in onze organisatie neemt zijn of haar verantwoordelijkheid voor de te 
behalen resultaten en laat zich leiden door de kernwaarden 'betrouwbaar', 'doelgericht' en 
'vernieuwend'. Bovendien staat er een organisatie die in staat is flexibel, snel en slim te 
reageren op toekomstige ontwikkelingen. 
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2. Hoe voeren we de transitie uit? 

Karakter en doel van het programma 

De transitie naar het toekomstig profiel heeft het karakter van een integraal organisatie 
ontwikkelingsprogramma. Dit programma gaat over kwaliteit en cultuur en over de wijze 
waarop we binnen en buiten de provincie de samenwerking vorm willen geven. 

De kracht van een organisatie als de onze is afhankelijk van het menselijk kapitaal. Dit 
transitieprogramma is waarderend van aard, wat wil zeggen dat de transitie gebruik maakt van 
de aanwezige kwaliteiten, talenten, dromen en aspiraties van iedereen die bij de provincie 
werkt. Dit betekent ook dat we het transitieproces zoveel als mogelijk met onze eigen mensen 
vorm en inhoud zullen geven, vanuit het motto: de toekomst, dat ben je zelfl 

Ten slotte is het programma gericht op het behalen van meetbare effecten en het op basis 
daarvan eventueel bij kunnen sturen op wat nodig is om de doelstellingen te realiseren. Zo kan 
op alle niveaus verantwoording worden afgelegd over de bereikte resultaten en de inzet van de 
middelen. 

Het doel van het programma is "het realiseren van een efficiënte en op samenwerking gerichte 
ambtelijke organisatie en (daarmee) het realiseren van de financiële ombuigingen, zowel 
programmatisch als formatief, uit het Coalitieakkoord in de planperiode 2012-2015". De 
financiële taakstelling is helder en daarmee afrekenbaar. De kwalitatieve doelstelling vertaalt 
zich in merkbare bestuurlijke resultaten, zoals de maatschappelijke resultaten die van vitale 
coalities verwacht worden, het in control zijn van de organisatie en integrale, transparante 
besturingsproducten die Provinciale Staten in staat stellen om haar rol optimaal te vervullen, 
zoals de provinciale investeringsagenda, het omgevingsplan en een financiële 'cockpit'. 

Programmalijnen 

De bestuurlijke ambitie en de opdracht aan de organisatie vertalen we naar een drietal 
ontwikkelingslijnen waarop de transitie betrekking heeft: 

1. de ontwikkeling van de gewenste bestuurstijl 
Zelfbewust, duidelijk en op samenwerking gericht, dat zijn de kenmerken van de bestuursstijl 
van de provincie. Dat betekent niet alleen iets voor het College van Gedeputeerde Staten en 
de ambtelijke organisatie, maar ook voor de wijze waarop Provinciale Staten in staat wordt 
gesteld haar rol te vervullen. Via het opstellen van een gezamenlijke bestuurlijke agenda voor 
Flevoland, het ontwikkelen van integrale en transparante sturingsinformatie, het ontwikkelen 
van vitale coalities en het realiseren van good governance wordt hieraan invulling gegeven. 
Voor de provinciale organisatie heeft deze ontwikkeling belangrijke consequenties. 

Het realiseren van deze nieuwe bestuursstijl vergt een versterking van verschillende 
competenties van de ambtelijke organisatie. Het vermogen om effectief in netwerkverband te 
kunnen samenwerken en tot gezamenlijk resultaat te komen is iets anders dan vanuit een eigen 
budgetverantwoordelijkheid andere partijen betrekken in provinciale plannen. Er wordt bij het 
realiseren van vitale coalities een sterk beroep gedaan op de externe oriëntatie van de 
provincie en op het zien van inhoudelijke verlianden en het ontwikkelen van verbindingen 
tussen mensen en partijen. Makelen en schakelen hoort hierbij, maar wel vanuit een heldere 
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rolopvatting en met de nodige transparantieV De ambtelijke organisatie ondersteunt het 
bestuur hierbij, treedt zelfbewust en duidelijk op vanuit de adviserende rol richting bestuur en 
etaleert de kenmerken van de bestuurstijl natuurlijk ook zelf, zowel intern als extern. 

2. de ontwikkeling van de provinciale organisatie als moderne werkgever 
Goed werkgeverschap is in deze roerige tijden, om meerdere redenen, van groot belang. 

Allereerst omdat de ombuigingen op de organisatie het nodige vergen aan inspanningen om 
deze reductie niet tot een bedreiging maar een kans te maken, voor de organisatie als geheel, 
maar ook voor de individuele medewerker. Dit vergt een modern personeelsbeleid, waarin 
flexibilisering, ondernemerschap en dynamiek trefwoorden zijn, zodat nu en in de toekomst de 
provincie Flevoland aantrekkelijk is voor professionals en de frictiekosten als gevolg van de 
ombuigingen tot een minimum worden beperkt. 

Een ander belangrijk element van het werkgeverschap is de kracht van de organisatie om mee 
te kunnen ontwikkelen met de veranderende eisen die het bestuur stelt. Niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst. Zo heeft het management van de provinciale organisatie een belangrijke 
voorbeeldfunctie in het realiseren van de transitie en hebben de professionals een grote 
verantwoordelijkheid voor de continue ontv/ikkeling van hun eigen talenten, kennis en kunde 
passend bij de opdracht van de organisatie. 

Ten slotte dient de organisatie maximaal gebruik te maken van de kansen die de ontwikkeling 
van de informatie- en netwerksamenleving, de flexibilisering van woon-werk relaties en 'het 
nieuwe werken' bieden voor het helpen realiseren van de provinciale doelstellingen. Een 
organisatie die de medewerkers in staat stelt om waar dan ook, wanneer dan ook en hoe dan 
ook effectief te kunnen (samen)werken en resultaten te boeken. Dit vergt een moderne 
informatieomgeving waarin de medewerkers kunnen functioneren en maatwerk waar het om de 
praktische tools gaat. 

3. de ontwikkeling van een efficiënte en resultaatgerichte organisatie 
Het derde spoor betreft de soberheid en doelmatigheid van de organisatie. De 
programmatische en organisatorische ombuigingen en de consequenties ervan worden in dit 
spoor meegenomen. De basis op orde, interne kostenreductie en beheersing en de ontwikkeling 
van risicomanagement passend bij de veranderende rol van de provinciale overheid zijn hierin 
belangrijke elementen. Daarnaast gaat het in dit spoor om de ontwikkeling van nieuwe interne 
samenwerkingsvormen, waardoor met een efficiëntere en effectievere inzet van mensen en 
middelen betere resultaten worden behaald. We gaan de collectieve intelligentie en talenten 
van de organisatie nog beter benutten. 

Een belangrijk aandeel daarin leveren de ondersteunende eenheden. Er wordt een visie op de 
bedrijfsvoering geformuleerd, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten voor de 
inrichting van de bedrijfsvoeringsfuncties in 2015 worden geformuleerd. Het doel is een forse 
verlaging van de kosten en het handhaven van een adequaat kwaliteitsniveau. Deze visie zal 
vervolgens worden geïmplementeerd op basis van een apart budgetneutraal businessplan. 

Samenhang 

Dit zijn de drie ontwikkelingslijnen waariangs het transitieprogramma wordt gerealiseerd. Het 
is een programma, omdat de activiteiten die binnen elk van de ontwikkelingslijnen worden 
ondernomen niet los gezien kunnen worden van wat binnen de andere ontwikkelingslijnen 

' Deze bestuurssti]l beïnvloedt overigens ook de samenspraak tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Dat 
aspect wordt belicht in de notitie 'Samen werken aan Flevoland. Leidraad voor samenwerking in een nieuwe fase'. 
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gebeurt. Zo is het zelfbewust en resultaatgericht samenwerken in vitale coalities onmogelijk 
zonder optimale interne samenwerking tussen ondersteunende en beleidsvoerende functies, of 
zonder een personeelsbeleid waarin het werken in externe netwerken wordt gestimuleerd, 
gewaardeerd en mogelijk gemaakt. 

Meetbare resultaten en verantwoording 

Het transitieprogramma kent een aantal afrekenbare doelstellingen. Een allereerste aanleiding 
voor dit transitieprogramma is het realiseren van de noodzakelijke ombuigingen, zowel 
programmatisch als formatief. Deze doelstelling is transparant en afrekenbaar. In totaal zal 
structureel 14 miljoen programmatisch omgebogen worden vanaf 2014 en bedraagt de 
formatieve ombuiging in totaal 52,8 fte per 2015. Hiermee de financiële taakstelling helder en 
(per jaarschijf) afrekenbaar (zie bijlagen uit de Programmabegroting 2012) 

De kwalitatieve doelstelling vertaalt zich in merkbare bestuurlijke resultaten, zoals de 
maatschappelijke resultaten die van vitale coalities verwacht worden, het in control zijn van 
de organisatie en integrale, transparante besturingsproducten die Provinciale Staten in staat 
stellen om haar rol optimaal te vervullen, zoals de investeringsagenda, het omgevingsplan en 
een financiële 'cockpit'. 

De directie legt bovendien verantwoording af aan Gedeputeerde Staten over de 
kwaliteitsontwikkeling van de organisatie aan de hand van afrekenbare management 
doelstellingen. Hiervoor gebruiken we het OverheidsOntwikkelModel (OOM), een op het 
bekende INK-model van het Instituut Nederiandse Kwaliteit, gebaseerd kwaliteitsmodel voor 
organisaties. In dit model wordt via een zestal organisatiethema's (beleid St strategie, 
management, medewerkers, financiën, informatie en processen) de kwaliteit van een 
organisatie benaderd. Passend bij de beoogde bestuurstijl en het geschetste profiel van de 
toekomstige organisatie stelt de directie prestatieniveaus vast voor de onderdelen van de 
organisatie. 

Het transitieprogramma bestaat uit jaarschijven, waarbij voor elk jaar 
programmadoelstellingen worden vastgesteld. Voor de jaarschijf 2012 zijn al een aantal 
transitiedoelen vastgesteld, deze worden meegenomen in het programma: 

1. het realiseren van de geplande financiële ombuigingen 
2. het versterken van de procesoriëntatie 
3. de ontwikkeling van zaaksgewijs werken. 

In samenhang met de begrotingscyclus wordt ieder najaar op concernniveau het 
programmaplan voor het volgend jaar vastgesteld, waarna een vertaling plaats vindt in de 
afdelingsplannen. Zo wordt de doorwerking van het programma in de lijnorganisatie geborgd en 
kan elk jaar, zonodig of indien gewenst, bijsturing plaatsvinden op de uitvoering van het 
transitieprogramma. 

De realisatie van de (tussen)doelstellingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, zal jaarlijks via 
de reguliere P&C cyclus inzichtelijk worden gemaakt voor Provinciale Staten. 
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3. Wat houdt het transitieprogramma in? 
Het transitieprogramma loopt vanaf 2012 tot 2015. Per programmalijn wordt de inhoud van het 
programma hieronder geschetst, waarbij de doelstelling per programmalijn hard is, maar de 
concrete acties die binnen de programmalijnen worden uitgevoerd in de tijd gezien steeds 
schetsmatiger worden. Het is een dynamisch programma: ieder jaar zullen de programmalijnen 
voor het daarop volgende jaar worden geconcretiseerd, aangepast aan eventuele nieuwe 
ontwikkelingen. Op deze wijze kan lopende het programma steeds bijsturing op activiteiten 
niveau plaatsvinden, gericht op het bereiken van het gewenste resultaat. 

Programmalijn 'ontwikkeling nieuwe bestuursstijl' 

Het ontwikkelen van het vermogen en de instrumenten om in vitale coalities zelfbewust en 
resultaatgericht te kunnen samenwerken staat in deze programmalijn centraal. Het gaat hierbij 
met name om een kwalitatieve opgave met een belangrijke culturele component. De beoogde 
bestuursstijl vereist dat onze organisatie flexibel en doelgericht werkt en het bestuur optimaal 
ondersteunt door middel van integrale en transparante sturingsinformatie. Steeds meer zal 
gewerkt worden in combinaties van tijdelijke interne en externe werkvormen, in projecten en 
programma's en wordt de vaardigheid van het werken in netwerken van steeds groter belang. 
Dit wordt weieens ontbureaucratiseren genoemd, alleen is de uitdaging dat de verworvenheden 
van de bureaucratische organisatie daarbij niet verloren gaan. Transparantie, integriteit en 
verantwoording blijven bijvoorbeeld belangrijke begrippen. 

Leiderschapsontvnkkeling en management development zijn in deze programmalijn belangrijke 
onderdelen, naast trainingsprogramma's voor het werken in vitale coalities, het 
doorontwikkelen van Governance-principes en het realiseren van integrale producten als de 
omgevingsagenda en de financiële cockpit. 

Programmalijn 'modern werkgeverschap' 

Het ontwikkelen van een toekomstgericht HRM-beleid en de daarbij behorende instrumenten 
staat in deze lijn centraal. Acties die in het kader van deze programmalijn worden uitgevoerd 
richten zich op de ontwikkeling van flankerend instrumentarium voor het vergroten van de 
interne- en externe mobiliteit en op het invulling geven van modern werkgeverschap in een 
toekomst waarin de relaties tussen werknemer en werkgever stevig in ontwikkeling zijn. 

Wij zetten in dit transitieplan maximaal in op het behoud en de ontwikkeling van ons menselijk 
kapitaal. Wij verwachten dat wij met deze inzet de personele ombuiging in zeer belangrijke 
mate binnen de bestaande budgetten kunnen opvangen. Voor een beperkt aantal mensen 
zullen desondanks andere afspraken moeten worden gemaakt, waarbij de provincie deze 
medewerkers via persoonspecifieke arrangementen helpt bij het vinden van werk buiten de 
provinciale organisatie. Hiervoor is extra incidenteel budget noodzakelijk, omdat het reguliere 
budget de komende jaren nog geen ruimte biedt om de bekostiging hiervan te dekken. 
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Programmalijn 'sober en doelmatig' 

Lean & mean zijn de trefwoorden in deze programmalijn. De kwaliteitsverbetering van de 
ondersteunende functies in samenhang met het terugdringen van de overhead zijn belangrijke 
doelstellingen in deze lijn. Er wordt een 'financiële cockpit' ontwikkeld, waarmee de 
financiële controle functie naar een hoger niveau van sturing en beheersing wordt gebracht. 
Verder wordt een 'Visie op de bedrijfsvoering 2015' uitgewerkt, waarin zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve doelen worden geformuleerd voor de bedrijfsvoering. Een onderdeel daarvan is 
het (scherp) normeren van de verhouding tussen primaire en ondersteunende functies, 
waarmee een dynamische (want afhankelijk van de primaire formatie) norm wordt gedefinieerd 
voor de omvang van de overhead. 

Daarnaast gaat het in deze lijn om de ontwikkeling van wat 'het nieuwe werken' wordt 
genoemd en datgene dat daarvoor nodig is. Het gaat hierbij om het effectief en efficiënt 
plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken in telkens wisselende interne en/of externe 
samenwerkingsverbanden. Deze nieuwe manier van werken vergt een omgeving die dat 
mogelijk maakt in technische en facilitaire zin. In deze programmalijn worden de 
randvoorwaarden hiervoor gerealiseerd. 

Financieel overzicht kosten transitieprogramma 

Het transitieprogramma wordt in belangrijke mate bekostigd via de inzet van reguliere 
middelen. Deze budgetten worden maximaal gericht op het realiseren van de doelen van het 
transitieprogramma. Acties waarvoor reeds aparte bekostiging is georganiseerd zijn in deze 
tabel ook opgenomen, voor zoverre zij van betekenis zijn voor het transitieprogramma. Ten 
slotte brengt de tabel in beeld voor welke onderdelen van het programma de bestaande 
budgetten niet toereikend zijn en een beroep wordt gedaan op incidentele middelen. 

Tabel 1. benodigde middelen en dekking 2012 tot 2015 (xl.OOO) 

>^ctres Regulier Apart gefinancierd Incidenteel 
Nieuwe Bestuurstijl 2.978 600 
Modern werkgeverschap 3.006 1.200 
Sober en doelmatig 1.839* 300 

Totaal (tijdens transitieperiode) 5.984 1.839 2.100 

* Betreft reeds beschikbaar geste/d budget von 4 x € 300.000 voor periode 2012 t/m 2015 (waarvan het 
jaar 2015 niet in dit overzicht is meesenomen) en een nas niet toegekend budget von € 939.000 voor de 
versnelde afbouw van de overhead als gevo/g van de vormins de OmgeWngsd/enst. Dit laatste budget 
maakt onderdeel uit van het voorstel t.a.v. de OFGV, dat ook op 18 april aan de Staten wordt 
voorge/egd. 
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Bijlage 1 Programmatische ombuigingen 

' Maatregelen omtiutsingen Coalitieakkoord 
Coilegeiiitvoerings 

programma 

Thema 2 Ruimte en bereiSibaarheid 

Dotatie Irvfrafontts 

VborsteUen Profiel Wersterfeersd Qwbuigen • minus bomen i a n ^ wejen 

2.900 3.113 

1.000 

2.113 

Milieu 

Omgevitigsêiewt RevoSartd (ÖDF) 

Milieu 

500 601 

55 

Thema 3 Economie en vitaal platteland 
p-MJP Leefbaarheid 

Arbeidsmarkt en starters, OMFL, SER (SociaM Ecommische Raad 
Revolandl en POCF {P/mmciale Omge^ingsconmisste Re'^oland) 

Ovenge 

1.500 \.445 

150 

710 

5S5 

!' Cof inanaenr^^ropese pnosrammasY 

I! CoJaiancienng EUrprojectec»: £ •.• 

1.000 

;[̂ ThenTa 4_Samenlevirtg en voorzieningen 

»• - - ? Zorg j n sociale kT»(aUteiti 

j Spcrr^ 

JeugcEorg (prcgramrnalasten)i-. 

Jongerenbeleid 

1, Ondenvijs < " 

Cultured erfgoed . 

» 1 rate 

" ' )BiÈ5liotheken 

i' _̂  ' Afronding 

Thema S Kwaliteit openbaar bestuur 

Dmitrov 

IPO 

Efficiency oncfersteumng formatie ^ ^ ^ j ' '• 

Besuiragmg materiaalkosten ' ^ ' - ^ ' i ' ^ ^J ; 

Loon en pnjscompensatie,' .^-A.,tix;.,v' 

Ovenge ^ - 1 ^Ï^^J^ , « , J ^"-^ t S M 

3.700 

I -

Re^rvenngen r ^ r^? t t ' i , 
r r 

1 512 1 

; Totaal generaal 14.000 

,1,000 

6.069 

1.390 

701 

400 

758 

75 

277 

501 

412 

1.522 

33 

3.815 

46 

125 

1.490 

1.250 

500 

' RM. 

233 

. 296 

2.043-

14.000 

1306904 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Bijlage 2 planning van de formatieve ombuiging 

Afdeling 2012 2013 2014 2015 Totaal 
ES 3,70 5,10 8,80 
PME 0,70 0,70 1,40 
RWN/DMW 1,83 1,39 3,22 
VTH 1,75 1,75 
WW 1,85 1,50 1,50 4,85 
totaal 8,08 2,89 2,20 6,85 20,02 
CP 3,30 0,60 1,00 4,90 
totaal 3,30 0,60 1,00 0,00 4,90 
CBO 4,92 1,35 1,70 7,97 
FIN 0,70 0,70 
FZ 1,82 1,17 2,99 
FA 0,97 0,97 
l&A 3,16 3,16 
KBJZ 1,00 4,10 5,10 
PenO 2,59 2,59 
IM 1,90 1,90 
CC 0,70 0,70 
CS 0,80 0,80 
CS BIP 
DT 1,00 1,00 
GS/CdK 
totaal 13,40 8,52 1,67 4,29 27,88 

totaal 24,78 12,01 4,87 11,14 52,80 
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